กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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มาตรวัด : 46.5% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพพึงได้รบั วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย่ ของ
BBL, KBANK, SCB และ KTB + 46.5% ThaiBMA Bond Index (1 – 3 Year) + 7% SET Total Return Index

สรุปภำวะตลำดหุ้น พ.ย. 64 ภาพรวมของตลาดหุน้ ในเดือนพฤศจิกายน
SET -3.4% โดยปรับตัวขึน้ ในช่วงแรกจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้ น
ตัวของเศรษฐกิจในประเทศหลังการเปิ ดประเทศ รวมทัง้ สถานการณ์การติ ด
เชื้อในประเทศมีทิศทางที่ดีข้นึ ต่อเนื่อง แต่อ ย่างไรกดีปั จจั ยภายนอกยัง มี
หลายประเดนทีเ่ ข้ามากดดัน เช่น ภาวะเงินเฟ้ อทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้ตลาด
มีความกังวลต่อโอกาสในการเร่งขึน้ ดอกเบี้ยสหรัฐเรวกว่าคาด โดยล่ าสุดจาก
CME FedWatch Tool บ่งชีว้ ่าโอกาสในการขึน้ ดอกเบี้ยสหรัฐฯครัง้ แรกจะอยู่
ในช่วงเดือน มิ.ย.65 ซึ่งเรวกว่าคาดเดิมที่ ก.ย.65 นอกจากนี้ในช่วงปลาย
เดือนตลาดสินทรัพย์เสีย่ งต่างๆ ทัง้ ตลาดหุน้ , สินค้าโภคภัณฑ์ ปรับตัวลงแรง
มาก ตอบรับความกังวลต่อการกลายพันธุ์ของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอ
ไมครอน” ซึง่ พบครัง้ แรกในทวีปแอฟริกา โดย WHO กาหนดให้เปนสายพันธุ์
ทีน่ ่ากังวลตัวที่ 5 ของโลก ส่งผลลบต่อจิตวิทยาการลงทุนในช่วงปลายเดือน

รำยละเอียด
1,514,030,721.90 บาท

19.0977 บาทต่อหน่วย
8,006

คน

คาเตือน : ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เปน
สิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

แนวโน้ มตลำดหุ้น ธ.ค. 64 เกาะติด COVID-19 สายพันธุใ์ หม่
: คาด SET เดือนธันวาคม ย่อก่อนฟื้ นตัว ในกรอบ 1520-1660
จุด โดนแรงกดดันหลักจากสถานการณ์ COVID-19 ทีก่ ลับมา
น่าเปนห่วง หลังพบการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ใหม่ ซึง่ คาดจะ
แพร่กระจายได้เรว และต้านทานต่อวัคซีนปั จจุบนั ได้ ดังนัน้ อาจ
ส่ ง ผลเป นจิต วิท ยาเชิง ลบ ต่ อ การลงทุ น หากเชื้อ ดัง กล่ า ว
แพร่กระจายเปนวงกว้างและเข้าสู่ไทย ดังนัน้ ในระยะสัน้ อาจ
ต้องระมัดระวังมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ในช่วงต้นปี หน้ าจะมี LTF ที่
ครบกาหนดการถือครอง 7 ปฏิทนิ ซึง่ อาจมีแรงไถ่ถอนออกมา
เปนปั จจัยกดเพิม่ เติม ดังนัน้ ตลาดในเดือนนี้อาจย่ อสร้างฐาน
โดยประเมินเปนโอกาสดีในการค่อยๆทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน
เด่นทีม่ แี นวโน้มกาไรฟื้ นตัวในช่วงถัดไป

การลงทุ น มี ค วามเสี่ ย ง ผู้ ล งทุ น ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ นการตั ด สิ น ใจลงทุ น เอกสารนี้ จั ด เตรี ย มขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
เท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คาแนะนาหรือความเห็น และ ไม่ถือเป็นการแทนคาแนะนาในแต่ละกรณีข้อมูลในเอกสาร
นี้ไม่ใช่คาเสนอ ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ใดๆ หรือ การเข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าใดๆ บุคคลภายนอกไม่สามารถได้รับสิทธิใดๆ จากเอกสาร
นี้ ถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาเนื้อ หาบางส่ วนไว้โดยเฉพาะ แต่ ไม่ใช่สิ่งรับรองถึงความถูกต้ อ ง หรือ ความสมบูรณ์ ข้อ มูลที่ให้ไว้อ าจ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้อ่านได้รับ เนื่องจากการใช้เอกสารนี้หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเอกสารนี้
(เช่น แต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายที่เป็นผลเนื่องจาก ความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ ความเสียหายด้านจิตใจ
หรือ ความเสียหายโดยอ้อม) ไม่อาจเรียกร้องได้ อนึ่ง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และ มีความเสี่ยง มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได้ และ ผลการดาเนินงานในอดีตไม่เป็นสิ่งที่รับรองผลการดาเนินงานในอนาคตและไม่ถอื ว่าเป็นการรับรองการดาเนินงานในอนาคตด้วย

Thank You

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
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